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Αγαπθτοί μου γεια ςασ 
 
Η εφαρμογι του προγράμματοσ «Παίηω επί κοντϊ» ειδικά ςτο πρϊτο ςκζλοσ εφαρμογισ του που κα γίνει ςε κλει-
ςτό χϊρο (αίκουςα άλματοσ επί κοντϊ του Καυτανηογλείου) από το Δεκζμβριο 2022 μζχρι και το Μάρτιο 2023, α-
ντιμετωπίηει μερικζσ δυςκολίεσ. 
 
ΧΡΗΗ ΑΙΘΟΤΗ ΑΛΜΑΣΟ ΕΠΙ ΚΟΝΣΩ 
Σθν αίκουςα ζχουν δικαίωμα να χρθςιμοποιοφν δεκάδεσ ακλθτικοί ςφλλογοι και προπονθτζσ εκ των οποίων αρκε-
τοί και τισ πρωινζσ ϊρεσ που ςυμπίπτουν με τισ ϊρεσ του «παίηω επί κοντϊ» (10:00 -12:00).  
Βρίςκουμε λογικι και δικαιολογθμζνθ  τθν αντίδραςθ μερικϊν ςυναδζλφων όταν ηθτοφμε ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΑ τισ 
ΣΡΙΣΕ και τισ ΠΕΜΠΣΕ- να διατίκεται θ αίκουςα αποκλειςτικά για το πρόγραμμα. Χρειαηόμαςτε ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ 
θμερομθνίεσ δζςμευςθσ τθσ αικοφςθσ. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ  - ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΔΕΜΕΤΗ 
Χωρίσ πρόγραμμα – ζγκαιρθ οριςτικοποίθςθ θμερομθνίασ  για κάκε ςχολείο – δεν μποροφμε να προγραμματίςου-
με τισ δικζσ μασ υποχρεϊςεισ (προςωπικζσ ι του ςυλλόγου).  
 

Γι’ αυτό, 
παρακαλοφμε τουσ υπευκφνουσ των χολείων που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα «Παίηω επί κο-

ντϊ» να οριςτικοποιήςουν το αργότερο μέχρι και την ΠΕΜΠΣΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2022 τθν 

θμερομθνία που κα επιλζξουν από τισ διακζςιμεσ θμερομθνίεσ του προγράμματοσ.*  
Μετά τθν θμερομθνία αυτι καμία αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δεν κα γίνει δεκτι. 
 
Η ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗ 

1. Σο ςχολείο επικοινωνεί με τθν κ. Κονακλι Κϊμθ Τ.Φ.Α.Χ.Α., δθλϊνει ότι ενδιαφζρεται για το πρόγραμμα και 
παίρνει το ε-μαιλ του κ. Κατςίκα Φ. 

2. Ο υπεφκυνοσ (που ζχει αναλάβει τθν εκδιλωςθ), ςτζλνει  ε-μαιλ «εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ» ςτον κ. Κατςίκα Φ. 
και ζνα κινητό τθλζφωνο του υπευκφνου που κα ςυνοδζψει τα παιδιά. 

3. Λαμβάνει από τον κ. Κατςίκα  «Σο οργανωτικό» (ενθμερωτικό ζγγραφο με πολλζσ πλθροφορίεσ για τθν εκδιλωςθ). 
4. Ο υπεφκυνοσ ςε δεφτερο ε-μαιλ προτείνει την ημερομηνία (κφρια και εναλλακτικι/εσ) από τισ διακζςιμεσ ςτον 4-

μθνιαίο πίνακα.* 
5. Λαμβάνετε ε-μαιλ από τον κ. Κατςίκα με ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ-ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΗ τθσ προτεινόμενθσ θμερομθνίασ. 

 
ΣΟΣΕ και μόνον ΣΟΣΕ έχει οριςτικοποιηθεί το Ραντεβοφ για κάθε χολείο. 
 

6. Αν για τον οποιοδιποτε λόγο το χολείο αναγκαςτεί να ακυρϊςει τθν εκδιλωςθ κα πρζπει το ςυντομότερο δυνατό 
να ενθμερϊςει με  ε-μαιλ αλλά και τηλεφωνικά τον κ. Κατςίκα Φ. (κινθτό 6932626625). 

7. ε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ (ακυρϊςεισ τελευταίασ ςτιγμισ)  ΑΜΕΑ με τθλεφωνικι επικοινωνία. 
 
* Σισ διακζςιμεσ θμερομθνίεσ μπορείτε να τισ βρείτε ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Α ΡΗΓΑ  www.asrigas.gr  (ςτο 
άρκρο 29.11.22 «ΔΙΑΘΕΙΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ» ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΖΩ ΕΠΙ ΚΟΝΣΩ). 
 
Να είςτε καλά 
ΚΑΛΕ ΓΙΟΡΣΕ 
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